РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 118
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 22. 04. 2010 г.
ОТНОСНО:
Предоставяне за безвъзмездно управление за срок от
10 / десет/ години на част от имот – частна общинска собственост, находящ
се в гр. Пловдив, ул. „Витоша” № 1а, в полза на ОД на МВР
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 11, чл.
12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 6, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от ЗМВР, предвид
фактическите основания в предложение с вх. № 10ХІ – 69 от 19. 03. 2010
г.
и изложените съображения в изказванията на общинските
съветници, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
І. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години на
ОД на МВР – Пловдив недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Пловдив, ул. „Витоша” № 1а, а именно: едноетажна
масивна сграда, цялата със застроена площ от 65 кв. м. ведно с дворното
място със застроена и незастроена площ от 140 кв.м., представляващо ПИ
№ 542 по плана на СГЧ – Пловдив, одобрен със заповед № ОА – 1927/ 29. 12.
2000 г. и РД-01-1016/ 05. 12. 2001 г., актуван като общинска собственост,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 802 от 17. 04. 2002 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Пловдив да извърши небоходимите
действия по изпълнение на решението.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и
чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 11, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 6, ал. 1 и
чл. 20, ал. 1 от ЗМВР и като взе предвид постъпило искане с изх. № 825 от
19. 01. 2010 г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив и с оглед попълноценно опазване на обществения ред на територията на АИР
„Старинен Пловдив”, както и за реализиране на модела на работа –
„Полицията в близост до обществото”.
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